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ꪛꪱꪥ 1 - ꪶꪔ ꪎꪳ ꪼꪕ | Bài 1 – Bảng chữ cái phụ âm 

Yêu cầu: Người học chép lại bảng chữ cái, đọc và ghi nhớ nội dung dưới đây. 
1.Bảng chữ cái phụ âm 
 

Tổ thấp Tổ cao Tổ thấp Tổ cao 

ꪚ 
[bò] 

ꪛ 
[bŏ] 

ꪀ 
[cò] 

ꪁ 
[cŏ] 

ꪊ 
[chò] 

S 
[chŏ] 

ꪤ 
[dò] 

ꪥ 
[dŏ] 

ꪒ 
[đò] 

D 
[đŏ] 

ꪬ 
[hò] 

ꪭ 
[hŏ] 

ꪄ 
[khò] 

K 
[khŏ] 

l 
[lò] 

ꪩ 
[lŏ] 

ꪢ 
[mò] 

ꪣ 
[mŏ] 

ꪘ 
[nò] 

ꪙ 
[nŏ] 

z 
[nhò] 

Z 
[nhŏ] 

ꪈ 
[ngò] 

ꪉ 
[ngŏ] 

ꪮ 
[ò] 

O 
[ŏ] 

ꪜ 
[pò] 

ꪝ 
[pŏ] 

ꪠ 
[phò] 

ꪡ 
[phŏ] 

ꪎ 
[sò] 

ꪏ 
[sŏ] 

ꪔ 
[tò] 

ꪕ 
[tŏ] 

w 
[thò] 

W 
[thŏ] 

ꪪ 
[vò] 

ꪫ 
[vŏ] 

ꪂ 
[khhò] 

ꪃ 
[khhŏ] 

ꪞ 
[phhò] 

ꪟ 
[phhŏ] 

ꪌ 
[trò] 

ꪍ 
[trŏ] 

\ 
[gò] 

| 
[gŏ] 

ꪦ 
[rò] 

ꪧ 
[rŏ] 
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Tiếng Thái (VN) có tám thanh điệu (âm), được chia thành hai tổ, thanh âm tổ 
thấp và thành âm tổ cao. Các từ mang thanh âm tổ thấp sẽ được bắt đầu bằng 
phụ âm tổ thấp, từ nào mang thanh âm tổ cao sẽ bắt đầu bằng phụ âm đầu tổ 
cao. 

2.Gọi tên, phân biệt 

- Trong chữ Thái, phụ âm được gọi là “Tô”  | ꪶꪔ.  
- Phụ âm tổ thấp được gọi là “Tồ mú tắm” | ꪶꪔ ꪢꪴ꪿ ꪔ꪿ꪾ - Phụ âm thấp  
- Phụ âm tổ cao được gọi là “Tồ mú xung” | ꪶꪔ ꪢꪴ꪿ ꪎꪴꪉ - Phụ âm cao;  
- Khi gọi tên được gieo vần với âm “o”. 

Cụ thể:  
     Tồ + Tên phụ âm + thấp/cao 
Rút gọn:  
     Tên phụ âm + thấp/cao 

Ví dụ: 

ꪘ => Tồ no tắm | No tắm 

ꪙ => Tồ no sùng | No sùng 
 
3.Cách phát âm (không dấu) 

- Khi không dấu thì TỔ THẤP đọc gần như thanh huyền.  
   (Nghe âm thanh trong ứng dụng) 
- Khi không dấu thì TỔ CAO đọc gần như thanh ngang (ngân cao giọng lên).   
(Nghe âm thanh trong ứng dụng) 

4.Giải thích thêm 

Trong 24 cặp phụ âm thì có 2 cập phụ âm ‘phho’ (ꪞ,ꪟ) và ‘khho’ (ꪂ,ꪃ) là hai cặp 
phụ âm chữ Thái Trắng; các cặp phụ âm ‘tro’ (ꪌ,ꪍ), ‘go’ (ꪆ,ꪇ) ‘ro’ (ꪦ,ꪧ) trong chữ 
Thái cũ không có, nay bổ sung thêm để đáp ứng nhu cầu phiên âm các từ vay 
mượn. 

Cặp phụ âm ‘o’ (ꪮ,ꪯ) dùng để đặt trước các từ bắt đầu bằng nguyên âm (trong 
tiếng Việt), khi đọc những từ bắt đầu bằng phụ âm ‘o’ thì sẽ không đọc cả phụ 
âm ‘o’ (âm này là âm câm khi đứng với vai trò là phụ âm). 
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ꪛꪱꪥ 2 - ꪼꪢ ꪎꪳ ꪼꪕ 

Bài 2 – Bảng chữ cái nguyên âm 
Yêu cầu: Chép lại bảng chữ cái và các ví dụ, đọc và ghi nhớ nội dung bài học. 
1. Bảng chữ cái nguyên âm 

Trước Sau Trên Dưới Kép 

 

ꪱ 
/a/ 

May ca 

ꪮ 
/o/ 

May o 

ꪺ 
/ua/ 

May cua 

 ꪴ

/u/ 
May cuu 

ꪳ 
/ư/ 

May cư 

ꪷ 
/o/ 

May khít 

ꪲ 
/i/ 

May ki 

ꪸ 
/ia/ 

May kia 

ꪰ 
/ă/ 

May căng 

ꪾ 
/ăm/ 

May căm 

ꪽ 
/ăn/ 

May căn 

ꪹ 
/ưa/ 

May cưa 

ꪵ 
/e/ 

May ke 

ꪶ 
/ô/ 

May cồ 

ꪼ 
/ay/ 

May cay 

ꪻ 
/aư/ 

May caư 

 
/ơ/ 

May cơ 

 
/ê/ 

May kê 

ꪹ ꪱ 
/au/ 

May cau 
 

 
(Màu sắc biểu thị vị trí của ‘may’ so với phụ âm đầu.) 
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2. Gọi tên, ý nghĩa 

Trong chữ Thái, ký tự nguyên âm được gọi là “May”, mỗi May sẽ tương ứng với một 
âm (nguyên âm). Khi gọi, tên nguyên âm sẽ được gieo với âm “k” (c) kết hợp với âm 
của May đó. 

Ví dụ:  
May ca [ꪼꪢ ꪀꪱ] tương ứng với [ꪱ] (âm /a/).  
May cua [ꪼꪢ ꪀꪺ] tương ứng với [ꪺ] (âm /ua/). 

3. Cách viết 

Các May chữ Thái Việt Nam có chung đặc điểm của các loại chữ viết có nguồn gốc từ 
chữ Phạn, đó là các May sẽ được chia thành nhiều nhóm theo vị trí của nó so với phụ 
âm đầu. 

3.1. Nhóm các May đứng sau phụ âm đầu 
Đó là các may: ca (ꪱ); cua (ꪺ); o (ꪮ); căn (ꪽ). Ta viết tương tự chữ Quốc ngữ, phụ âm 
đầu viết trước, may viết sau.  

Ví dụ: 

Từ ngữ Cách đọc Dịch nghĩa 
ꪜꪱ pà Cá 

ꪉꪺ ngua Con bò 

ꪙꪮꪙ non Ngủ 

ꪝꪽ păn Nghìn 

 
3.2. Nhóm các May đứng trước phụ âm đầu 
Đó là các may: cay (ꪼ ); caư (ꪻ); cô (ꪶ ); ke (ꪵ ); cưa (ꪹ ). Ta viết may trước phụ âm đầu.  

Ví dụ: 

Từ ngữ Các đọc Dịch nghĩa 
ꪼꪡ Phay Lửa 

ꪻꪊ Chàư Quả tim 

ꪶꪕ Tô Kể, nói chuyện 

ꪵꪏ Xe Múa 

ꪹꪎ Xừa Con hổ 
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3.3. Nhóm các May đứng trên phụ âm đầu 
Đó là các may: ki (  ꪲ); cư (   ꪳ); kia (   ꪸ); khít (   ꪷ), căng (   ꪰ), căm (   ꪾ). Ta viết phụ âm đầu 
trước rồi viết May ở trên. 

ví dụ: 

Từ ngữ Các đọc Dịch nghĩa 

ꪢꪲ Mì Con gấu 

ꪣ ꪸ Mia Vợ 

ꪎꪳ Xừ Chữ 

ꪣꪰꪀ Mặc Yêu, thích 

ꪁꪾ Căm Vàng 

ꪘꪷ Nò Đủ 

 
3.4. May cu (u) đứng dưới phụ âm đầu 
May cu (   ꪴ) là nguyên âm duy nhất đứng dưới phụ âm đầu. Ta viết phụ âm đầu 
trước rồi mới viết may cu ở dưới. 

Ví dụ: ꪒ ꪴ(đù = trông, coi); ꪝ ꪴ(pu = đồi, núi, sườn dốc); ꪢ ꪴ(mù = con lợn). 

3.5. Nhóm nguyên âm kép 

Bao gồm 3 may sau: may kê(   ) may cơ (  ); may cau (ꪹ.. ꪱ) 

1. May kê: được kết hợp từ may cưa và may kia, ta viết may cưa trước phụ âm 
đầu và may kia ở trên phụ âm đầu,  
Ví dụ: ꪹꪜꪸꪒ (pết = con vịt); ꪹꪁꪸꪣ (kêm = mặn). 

2. May cơ: được kết hợp từ may cưa và may khít, ta viết may cưa trước phụ âm 
đầu và may khít ở trên phụ âm đầu,  
Ví dụ:  ꪹꪉꪷꪙ (Ngơn = tiền, bạc); ꪹꪣꪷꪉ (mơng = mừng). 

3. May cau: được kết hợp từ may cưa và may ca, ta viết may cưa trước phụ âm 
đầu và may ca sau phụ âm đầu,  

Ví dụ: ꪹꪭꪱ (hau = chúng ta); ꪹꪄꪱ (khàu = sừng). 
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4. Một số lưu ý 

- May khít (   ꪷ) dùng cho những từ chỉ có một phụ âm đầu và nguyên âm “o”.  
  Ví dụ: ꪝꪷ (po = đủ); ꪘꪷ꪿ (nó = măng); ꪢꪷ꫁ (mỏ = nồi) 

- Với những từ mang âm “o” mà kết thúc bằng phụ âm cuối thì ta dùng may o (ꪮ). 
  Ví dụ: ꪠꪮꪙ (phòn = vôi); ꪩ꫁ꪮꪣ (lọm = rào |động từ|) 
- May căng (   ꪰ), căm (   ꪾ), may căn (ꪽ): 
  May căng sử dụng như chữ “ă” trong tiếng Việt, trừ trường hợp: 

1. Từ kết thúc bằng âm “ăn” thì bắt buộc dùng may căn.  

Ví dụ: ꪜꪽ (pằn = chia); S&$ (chăn = đẹp). 
2. Từ kết thúc bằng âm “ăm” thì bắt buộc dùng may căMay  

Ví dụ: ꪁꪾ (căm = vàng); {s (chằm = gần); ꪒ ꪾ (đằm = màu đen). 

3. Từ kết thúc bằng âm “ăp” thì sử dụng may căm và phụ âm cuối ꪚ |bo| 

Ví dụ: ꪝꪾꪚ (ꪎꪳ) (pặp quyển (sách)); ꪬꪾꪚ (hắp = đậy). 
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ꪛꪱꪥ 3 - ꪵꪮꪚ ꪼꪢ ꪀꪱ, ꪀꪺ, ꪮꪷ 

Bài 3 – Học các âm a, ua và o 
 

Yêu cầu: Chép lại bảng chữ cái và các ví dụ, hoàn thành bài tập cuối bài. 

1. Ôn tập phụ âm 

Phụ âm tổ thấp Phụ âm tổ cao 

ꪚ 
[bò]  

ꪛ 
[bŏ]  

ꪬ 
[hò]  

ꪭ 
[hŏ] 

ꪈ 
[ngò]  

ꪉ 
[ngŏ] 

ꪘ 
[nò] 

ꪙ 
[nŏ] 

ꪜ 
[pò]  

ꪝ 
[pŏ]  

2. Học nguyên âm có trong bài 

May Tên gọi Tương ứng 

ꪱ Mày cà a 

ꪺ Mày cùa Ua, uô, uâ 

ꪮ Mày ò o 

ꪷ Mày khít O* 
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3. Ghép từ, đánh vần 

ꪚꪱꪙ 
càn-no-bò lỏ bàn  

[hoa ban] 
 

 

 

ꪉꪺ 
cùa-ngõ lỏ ngũa 

[con bò] 

H*oN 
ò-nõ-hõ sáư-mài-sòng lỏ họn 

[nóng] 
  
 

 

[H* 
khít-hõ sáư-mài-sòng lỏ họ  

[họ hàng]  

May khít dùng khi nào? 
May khít dùng cho các từ chỉ có phụ âm và nguyên âm o như:  
ꪭꪷ (ho) , ꪜꪷ (pò), ꪨꪷ (lò). 
Dùng nguyên âm ꪮ khi nào? 
Nguyên âm ꪮ dùng cho những từ chỉ có một nguyên âm o trước phụ âm cuối, ví dụ: 
ꪔ꪿ꪮꪙ (tón), ꪁꪮꪙ (con), ꪨ꫁ꪮꪙ (lỏn). 
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4. Bài tập 

Viết các từ tiếng Thái sau bằng chữ Thái, bằng cách điền vào chỗ trống ở cột Gợi ý. 

Từ tiếng Thái Ý nghĩa Gợi ý 

Nò Đầy đủ n 
Nóm Trẻ trung n&..M 
Pàn (Thanh) xà p..N 

Bùa (Hoa) sen b.. 
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ꪛꪱꪥ 4 - <t Ux uj& l*a 

Bài 4 – Phụ âm cuối và ký tự đặc biệt 
 

Yêu cầu: Chép lại bảng chữ cái và các ví dụ, hoàn thành bài tập cuối bài. 

I. Ký tự đặc biệt 
Chữ Thái sử dụng 6 ký tự đặc biệt như trong bảng dưới đây. 

Ký tự đặc biệt Cách gọi Ý nghĩa 

ꫜ ꪙ꪿ꪳꪉ 
[nưng] 

Viết tắt chữ "một" 

ꫛ ꪶꪁꪙ 
[côn] 

Viết tắt chữ "người" 

꫞ ꪭꪷ ꪹꪭꪷꪥ 
[Ho hơi] 

Thường dùng mở đầu bài thơ, bài hát 

 ꪋꪱꪫ ꪹꪭꪷꪥ 
[Chao hơi] 

Thường dùng để kết thúc bài thơ, 
khắp. Thường dùng trong cảnh vui 

tươi. 

꫟ ꪩꪱꪥ ꪏ꫁ꪾ 
[Lai xặm] 

Nhắc lại từ viết trước 
ꪶꪖꪚ ꫟ = ꪶꪖꪚ ꪶꪖꪚ 

ꫝ ꪼꪜ ꪼꪜ 
[pày pày] 

Tương đương vân vân [v.v..] 

 
Chú ý: 

khi viết Nưng (một) ta không viết là [ꪙꪳ꪿ꪉ] mà phải viết là [ꫜ];  

khi viết từ Côn (chỉ con người) thì không được viết là [ꪶꪁꪙ] mà phải viết là [ꫛ]. 
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II. Phụ âm cuối 

Âm cuối có vị trí cuối cùng của âm tiết, nó có chức năng kết thúc một âm tiết, một vần. 
Bài này sẽ cung cấp cho các bạn các phụ âm được sử dụng làm âm cuối (phụ âm cuối) 
trong chữ Thái để các bạn có thể sử dụng đúng phụ âm cuối để ghép vần chữ Thái.  

1. Bảng phụ âm cuối 

Chữ Thái sử dụng 8 phụ âm cuối sau đây: 

Phụ âm cuối T.ư chữ Việt Ví dụ 

ꪚ 
/p/ 

p ꪶꪔꪚ /tốp/, ꪋꪱꪚ /chạp/ 

ꪀ 
/k/ 

c, ch, k ꪠꪰꪀ /phắc/, ꪕꪱꪀ /tạk/, ꪵꪄ꪿ꪀ /khách/ 

ꪥ 
/i/ 

i ꪨꪱꪥ /lài/, ꪄ꫁ꪮꪥ /khỏi/ 

ꪒ 
/t/ 

t ꪔꪱꪒ /tát/, ꪫꪸꪒ /việt/ 

ꪣ 
/m/ 

m ꪎꪱꪣ /xàm/, ꪎꪺꪙ /xuần/ 

ꪙ 
/n/ 

n ꪙꪮꪙ /non/, ꪹꪜꪸꪙ /pền/ 

ꪉ 
/ŋ/ 

ng ꪎꪉꪴ /xùng/, ꪝꪸꪉ /piêng/, ꪵꪖꪉ /thành/ 

ꪫ 
/w/ 

u, o ꪬ꫁ꪱꪫ /hảo/, ꪵꪄ꫁ꪫ /khẻo/, ꪜꪸꪫ /piều/, 
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2. Giải thích 

2.1 Phụ âm cuối [ꪀ] 
Đóng vai trò như phụ âm cuối c, ch, k trong tiếng Việt. Ví dụ:  

Từ ngữ Phiên âm Dịch nghĩa 

ꪶꪔ꪿ꪀ Tốc Rơi 

ꪶꪕ꫁ꪀ Tộc Buồn 

ꪵꪄ꪿ꪀ Khách Khách 

ꪵꪄꪀ Khék Gọi 

 
2.2 Phụ âm cuối [ꪥ] 
Đóng vai trò như âm i (trong tiếng Việt) nếu như trước nó là một ‘may’ khác may 
đứng sau phụ âm đầu. 
     Ví dụ: ꪜꪱꪥ (pài - ngọn) 
Đóng vai trò như một phụ âm câm: nếu nguyên âm đứng trước là 1 may không đứng 
sau phụ âm đầu (đứng trước, trên, dưới) mà trong từ đó có bán âm [ꪫ]. (Xem thêm 
bài 13)    Ví dụ: ꪀꪫ꪿ꪲꪥ = quý  

2.3 Phụ âm cuối [ꪒ] 
Đóng vai trò như âm cuối t (trong tiếng Việt). 
     Ví dụ: ꪩꪱꪒ (lạt - chợ) 

2.4 Phụ âm cuối [ꪉ] 
Đóng vai trò như phụ âm cuối ng, nhưng nếu trước nó là may ki, ke, kê thì đóng vai 
trò như phụ âm cuối nh. 
ví dụ: ꪔꪲ꪿ꪉ [tính], ꪵꪀꪉ [cành], ꪹꪭꪸ꪿ꪉ [hênh]; 

2.5 Phụ âm cuối [ꪫ] 
Đóng vai trò là o hoặc u: là o nếu trước nó là may ke, may ca, đóng vai trò là u nếu 
trước nó là các may còn lại, xem ví dụ ở bảng phụ âm cuối. 

 Phụ âm cuối [ꪣ], [ꪙ] sử dụng như phụ âm cuối m, n trong tiếng Việt. 

Lưu ý, khái niệm nguyên âm (may) đứng trước hay đứng sau trong bài này không có 
nghĩa chỉ vị trí của nguyên âm, mà là để nói về thứ tự phát âm của các nguyên âm đó, 
vì trong chữ Thái các nguyên âm có thể đứng trước, trên, sau, dưới phụ âm đầu. 
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4. Bài tập 

Hoàn thành các từ sau bằng cách điền vào những từ còn thiếu 

TT Đề bài Phiên âm / Ý nghĩa 

1 ꪔ..ꪚ [tóp] đáp (lời) 

2 ꪭꪰ.. [hặc] thương 

3 ꪎ..ꪥ [xài] (sợi) dây 

4 ꪘꪺ.. [nuốt] râu 

5 ꪖ꫁ꪺ.. [thuổm] ngập 

6 ꪝ..ꪙ [puôn] lo lắng 

7 ..ꪮꪉ [nòng] cái ao 

8 ..ꪱꪫ [pào] (cây) nứa 
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ꪛꪱꪥ 5 – eob ym Ec {cb ym ec 

Bài 5 – Học âm ưa và e 

Yêu cầu bài học:  
- Người học sử dụng bút, vở ghi chép nội dung bài học.  
- Sau khi học xong bài này, người học cần nắm được cách viết của hai may cưa, may ke; 
ghép vần và đọc được những từ chứa âm e, ưa. 
_______________________________________________________________________________________ 

May đứng trước phụ âm đầu ở những chữ viết người Thái rất phổ biến (Lào, Thái Lan,...). 
Bài này chúng ta sẽ làm quen với hai nguyên âm đứng trước phụ âm đầu tiên của chữ Thái 
Việt Nam là may ke [ꪵ..], may cưa [ꪹ..]; và học ghép vần, ghép từ với hai may này.  
 
Lưu ý: những từ phiên âm đọc theo giọng Thái Đen. 

1. Ôn tập phụ âm 

Phụ âm tổ thấp Phụ âm tổ cao 

ꪬ 
[hò] 

ꪭ 
[hŏ] 

ꪎ 
[xò]  

ꪏ 
[xŏ]  

w 

[thò]  

W 

[thŏ]   

 
2. Học may ke và may cưa 

May Tên gọi Phiên âm 

ꪵ May ke | ꪼꪢ ꪵꪀ e 

ꪹ may cưa | ꪼꪢ ꪹꪀ ưa 
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3. Ghép từ đánh vần 

Khi viết, ta viết các may cưa, ke ở trước phụ âm đầu, thứ tự đánh vần phụ âm đầu + 
may... 

ꪵꪬ 
kè-hò lỏ hè 

[cái chài]  
 

 
 

ꪹꪎ 
cừa-xò lỏ xừa 

[con hổ] 

ꪵꪏ 
kè-xo lỏ xe 

[múa] 
 

 

 

ꪹꪭꪙ 
cừa-no-ho lỏ hươn 

[nhà] 
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 Một số lỗi mắc phải 
Người học thường viết lỗi hoặc lúng túng khi viết các từ khi phiên âm chữ Việt có hai 
vần: anh, ach. Ví dụ: Mường Thanh, Cách, Mường Chanh, Thạch. 
Những âm này tiếng Thái đều phiên âm eng, ec (ek).  
Cho nên, khi viết ta sửng dụng đuôi eng [ꪵ..ꪉ] cho tất cả các âm anh, eng; 
Sử dụng đuôi ec [ꪵ..ꪀ] cho tất cả các âm ach, ek. Ví dụ: 
Mường Thanh => EMG ewG;  Mường Chanh => EMG eS&G 

Sách =>ex&c;   thạch => ew*c 

4. Bài tập 
Viết các từ tiếng Thái sau đây bằng cách điền vào chỗ trống chữ cái thích hợp. 

 Đề bài Gợi ý đáp án 

Kẹp /chật chội/ ꪵꪁ.. 

Lẹt /khẽ quệt/ ꪵꪩ.. 

Lèm /nhọn/ ..ꪨꪣ 

Pẹn /cái xẻng/ ..ꪝ꫁.. 

Pành /sửa chữa/ ..ꪜꪉ 

Meo /con mèo/ ..ꪣ.. 

chượk /dây thừng/ ..ꪋꪀ 

Bườn /tháng/ ꪹꪚ.. 

Chương khòng /của cải/ ꪹ..ꪉ ꪄꪮꪉ 

Khười /rể/ ꪹꪄ.. 
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ꪛꪱꪥ 6 – ym IxG 

Bài 6 – Thanh điệu 

Lời nói đầu 
Tiếng Thái Việt Nam có tất cả 8 thanh điệu được chia thành hai tổ (thanh âm tổ thấp và 
thanh âm tổ cao), trong đó có 6 thanh điệu cơ bản và hai âm tắc. 
Lưu ý: Trong bài chúng tôi sử dụng tiếng Thái Đen Sơn La làm chuẩn.  

1. Dấu thanh điệu (mai xiêng) 
Dấu thanh điệu chữ Thái được gọi là mai xiêng (ꪢꪱꪥ ꪎꪸꪉ), có hai mai xiêng sau: 

Mai xiêng nưng (ꪢꪱꪥ ꪎꪸꪉ ꫜ):  … & (gọi tắt Mai 1)  

Mai xiêng xong (ꪢꪱꪥ ꪎꪸꪉ ꪎꪮꪉ): … * (gọi tắt Mai 2) 

Không giống như dấu thanh điệu trong chữ Quốc ngữ (mỗi một dấu biểu thị một thanh 
điệu, thanh ngang không có dấu), dấu thanh điệu chữ Thái không biểu thị một thanh 
điệu cụ thể. Dấu thanh điệu đi với phụ âm đầu (tổ thấp, tổ cao) cụ thể ta mới xác định 
được từ đó mang thanh điệu gì. 
Điều đó có nghĩa thanh điệu của một từ tiếng Thái được xác định bởi tổ của phụ âm đầu 
kết hợp dấu thanh điệu. 

2. Thanh điệu trong tiếng Thái Việt Nam 
Mời các bạn xem vì dụ sau: 
Các thanh âm được ký hiệu theo các chữ số [1], [2].. 

 Phụ âm tổ thấp Phụ âm tổ cao 

Không dấu ꪢꪱ [mà] con chó  
[1] 

ꪣꪱ [ma] đi, về 
[2] 

Mai 1 ꪢ꪿ꪱ [má] vo, ngâm (gạo) 
[3] 

ꪣ꪿ꪱ [màa] (tên) sông Mã 
[4] 

Mai 2 ꪢ꫁ꪱ [mả] lãi, phát triển 
[5] 

ꪣ꫁ꪱ [maạ] con ngựa 
[6] 

Âm tắc [ꪀ] ꪢꪱꪀ [mák] quả (nuối) 
[7] 

ꪣꪱꪀ [mạk] mẩy, chắc 
[8] 
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Giải thích:  
- Các thanh âm ký hiệu số lẻ [1], [3], [5], [7] là các thanh âm tổ thấp.  
- Các thanh âm ký hiệu số chẵn [2], [4], [6], [8] là các thanh âm tổ cao. 

Ta nhận thấy:  
Thanh [1]: Gần giống thanh huyền trong tiếng Việt, phát âm kéo dài.  
Thanh [3]: Hoàn toàn giống thanh sắc trong tiếng Việt.  
Thanh [5]: Hoàn toàn giống thanh hỏi trong tiếng Việt.  

Thanh [2]: Gần giống thanh ngang, giọng ngân cao.  
Thanh [4]: Gần giống thanh huyền, hạ giọng khi phát âm (thanh huyền +  thanh 
ngang)  
Thanh [6]: Gần giống thanh nặng, kéo dài khi phát âm.  

Hai thanh âm tắc:  
Thanh [7]: Là thanh âm tắc mở. Phát âm như thanh sắc, nhanh, nhưng không mở 
rộng miệng.  
Thanh [8]: Là thanh âm tắc đóng. Phát âm gần giống thanh nặng, phát âm nhanh. 

3. Cách ghép phụ âm đầu với mai xiêng theo thanh điệu. 
Các thanh âm TỔ THẤP sẽ được bắt đầu bằng phụ âm đầu tổ THẤP.  
Các thanh âm TỔ CAO sẽ được bắt đầu bằng phụ âm đầu tổ CAO. 

Thanh điệu của một từ được xách định khi kết hợp phụ âm đầu với mai siêng, có chứa phụ 
âm cuối co [ꪀ] hay không:  
Thanh [1]: Phụ âm đầu tổ thấp, không dấu.  
Thanh [3]: Phụ âm đầu tổ thấp + mai 1.  
Thanh [5]: Phụ âm đầu tổ thấp + mai 2.  
Thanh [7]: Phụ âm đầu tổ thấp, không dấu + phụ âm cuối [ꪀ]. 

Thanh [2]: Phụ âm đầu tổ cao, không dấu.  
Thanh [4]: phụ âm đầu tổ cao + mai 1.  
Thanh [6]: Phụ âm đầu tổ cao + mai 2.  
Thanh [8]: Phụ âm đầu tổ cao, không dấu + phụ âm cuối [ꪀ]. 

Lưu ý:  

- Những từ kết thúc bằng phụ âm cuối [ꪀ] mang thanh sắc (thanh [3]) thì ta thêm mai 1. 

   Ví dụ: ꪶꪊ꪿ꪀ - chốc (bới) 
- Những từ kết thúc bằng phụ âm cuối [ꪀ] mang thanh nặng (thanh [8]) thì ta thêm mai 2. 

   Ví dụ: ꪶꪙ꫁ꪀ - nộc (chim)  
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Ta có bảng sau: 

MAI SIÊNG P. TỔ THẤP P. TỔ CAO 

Không có [1] [2] 

Mai 1 [3] [4] 

Mai 2 [5] [6] 

K.dấu + [ꪀ] [7] [8] 

 
Người học nên ghi lại bảng này để tiện so sánh khi viết các từ sau này. 

4. Ví dụ củng cố. 

Phụ âm đầu /p/, [ꪜ]tổ thấp,  [ꪝ] tổ cao 

MAI XIÊNG P. TỔ THẤP P. TỔ CAO 

Không dấu ꪜꪱ [pà] cá 
[1] 

ꪝꪱ [pa] đeo 
[2] 

Mai 1 
p&a [pá] rừng 

[3] 

EP&N [pừơn] người ngoài 

[4] 

Mai 2 
p*a [pả] bác gái 

[5] 

eP*N [pẹn] xẻng 

[6] 

Âm tắc [ꪀ] ꪜꪱꪀ [pák] nói 
[7] 

ꪝꪱꪀ [pạk] dập (lửa) 
[8] 
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5. Bài tập 
Hoàn thành các từ ngữ sau bằng cách thêm vào dấu thanh điệu và điền vào chỗ 
trống sao cho đúng thanh điệu 

5.1 Phụ âm đầu /s/, [ꪎ]tổ thấp,  [ꪏ] tổ cao 

MAI XIÊNG P. TỔ THẤP P. TỔ CAO 

Không dấu 
ꪎ..ꪫ [xào] con gái 

[1] 
ꪏ..ꪫ [xao] hai mươi 

[2] 

Mai 1 
ꪎꪱꪫ [xáo] tìm kiếm 

[3] 
ꪹꪏꪱ [xàau] giũ 

[4] 

Mai 2 
ꪹꪎ [xửa] áo 

[5] 
ꪏ꫁ꪱ [xạ] cái sọt 

[6] 

Âm tắc [ꪀ] 
ꪎꪮ.. [xók] củi chỏ 

[7] 
..ꪮꪀ [xọk] lục tìm 

[8] 

 

5.2 Phụ âm đầu /h/, [ꪬ]tổ thấp,  [ꪭ] tổ cao 

STT Đề bài Phiên âm Dịch nghĩa 

1 ..ꪺ Hùa Đầu 

2 ꪹ..ꪙ Hươn Nhà 

3 ..꪿ꪮꪙ Hón Không (không có) 

4 ꪭꪮ.. Họk Tổ 

5 ..꫁ꪱ Hả Năm (5) 

6 ꪭ꫁.. Hụa Hàng rào 

7 ꪭ꪿.. Hua Dột 

8 ..ꪮꪀ Hók Tóc bạc 
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ꪛꪱꪥ 7 – eob ym yc, Yc {cb <c 

Bài 7 – Học các âm ay, aư và ô 

1. Ôn tập phụ âm 

Phụ âm tổ thấp Phụ âm tổ cao 

ꪠ 
[phò] 

ꪡ 
[phŏ] 

ꪊ 
[chò]  

ꪋ 
[chŏ] 

l 

[lò]  

ꪩ 
[lŏ]  

ꪀ 
[cò] 

ꪁ 
[cŏ ] 

ꪒ 
[đò]  

D 

[đŏ] 

 
2. Giới thiệu may 

May Tên gọi Phiên âm 

ꪶ may cô | ꪼꪢ ꪶꪀ ô 

ꪼ may cay | ꪼꪢ ꪼꪀ ay 

ꪻ may caư | ꪻꪢ ꪹꪀ aư 
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3. Ghép từ, đánh phần 

ꪶꪠꪙ 
cồ-no-phò lỏ phồn 

[mưa] 

 
 

 
 

ꪼꪡ 

cày-pho lỏ phay  
[lửa] 

ꪻꪊ 
càư-chò lỏ chàư  
[tim, tấm lòng] 
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4. Bài tập 

1.Hoàn thành các từ sau sao cho đúng phụ âm cuối và may bằng cách điền vào chỗ 
trống trong 2 bảng dưới đây. 

 ÂM THẤP ÂM CAO 

Không dấu ꪼꪀ [1] cày  ꪼꪁ [2] cay  

Mai 1 ꪼꪀ꪿ [3] cáy  ꪼꪁ꪿ [4] càay 

Mai 2 ꪶꪀ꫁ [5] cổm  ꪶꪁ꫁ꪣ [6] cộm  

Âm tắc [ꪀ] ꪶꪀꪀ [7] cốk  ꪶꪁ [8] cộk  

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Hoàn thành các từ sau cho đúng thanh điệu, bằng cách thêm vào mai siêng (dấu) 
hoặc điền vào chỗ trống.  

ꪶꪩ.. /lôm/ ..ꪒꪥ /đồi/ ꪶ..ꪉ /đồng/ ꪶT*.. /tội/ 

ꪶꪜ.. /pồng/ ꪶꪬ.. /hồn/ ..ꪠꪀ /phốk/ ..ꪋꪀ /chộk/ 

..ꪀꪒ /cốt/ ꪶꪁ.. /cột/ .ꪠ꪿ꪀ /phốc/ ..S*ꪀ /chộc/ 

1  ..ꪒ | Đàư  ..ꪁ | cay  

2 ꪻꪠ | pháư   ..ꪁ | càaư  

3 ꪼꪠ | phảy  ..ꪩ | lạy  

4 ..ꪨꪀ | lốk  ꪶ..ꪀ | lộk  
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ꪛꪱꪥ 8 – ym Ic {cb ic 

Bài 8 – Âm ia/iê và i 
 

Ngoài những may (nguyên âm) đứng sau và trước phụ âm đầu, chữ Thái còn có 
những may đứng trên và may đứng dưới phụ âm đầu. Ta sẽ học về cách sử dụng 
chúng trong bài này. 

1. Ôn tập phụ âm 

Phụ âm tổ thấp Phụ âm tổ cao 

ꪤ 
[d] 
dò  

ꪥ 
[d] 
dŏ  

ꪢ 
[m] 
chò  

ꪣ 
[m] 
chŏ  

ꪪ 
[v] 
vò  

ꪫ 
[v] 
vŏ  

 
2. Học nguyên âm (may) 

May Tên gọi Phiên âm 

ꪲ may kì 
ꪼꪢ ꪀꪲ 

i 

ꪸ may kìa 
ꪼꪢ ꪀꪸ 

ia/iê 
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3. Ghép từ, đánh vần 

ꪢꪲꪲ 
kì-mò lỏ mì  

[gấu] 

 
 

 
 

ꪣꪲꪲꪒ 
kít-đò-mo lỏ mịt 

[dao] 

Is* 
kìa-chò sáư-mài-xòng lỏ chỉa 

[giấy] 

 
 

 

ꪫꪸꪒ 

kiết-đo-vo lỏ việt  
[Việt] 
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4. Bài tập 

Thêm các ký tự còn thiếu để hoàn thành các từ sau. 

1. ꪜ [pì] năm  

 

2. ꪎ꪿ꪸ [xía] địu  

 

3. ..꫁ꪸ [bỉa] lạng  

 

4. ꪣ [mi] có  

 

5. ꪣ꪿ꪲꪲ.. [mìinh] Minh  

 

6. ꪩꪸꪉ [liệng] chăn  

 

7. ꪜꪲꪲꪀ [pík] cánh  

 

8. ꪫꪸ.. [viạk] công việc  
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ꪛꪱꪥ 9 – ym uc {cb Uc 

Bài 9 – U và Ư 

1. May cu và may ư 

May Tên gọi Phiên âm 

ꪳ may cư | ꪼꪢ ꪀꪳ ư 

 ꪴ may cu | ꪼꪢ ꪀꪴ u 

May cư [  ꪳ] là may đứng trên phụ âm đầu. May cu [   ꪴ] là may duy nhất đứng dưới 
phụ âm đầu 

2. Ghép từ, đánh vần 

 
 

ꪣꪳ 

cừ-mo lỏ mư  
[tay] 

 

ꪒꪳ꪿ꪀ 

cừ-cò-đò sáư-mài-nưng lỏ đức  
[khuya] 
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ꪜꪴ 
cù-pò lỏ pù  

[cua] 
 

ꪭꪴ꪿ꪉ 

cùng-ngo-ho sáư-mài-nưng lỏ hung 
[sáng]  

 
3. Bài tập  
Thêm ký tự còn thiếu vào những từ sau đây: 

1. ꪢ [mù] con lợn  

 

2. ꪊ ꪳ [chứ] nhớ  

 

3. ꪀ ꪴ[củ] vay  

 

4. ꪁꪙ [cưn] đêm  

 

5. ꪏ [sư] thẳng  

 

6. ꪋ [chụ] người tình  
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ꪛꪱꪥ 10 – ym }cG, {c, c$ 
Bài 10 – ÂM Ă 

1. Ôn lại phụ âm cuối 

Phụ âm cuối T.ư chữ Việt Ví dụ 

ꪚ p ꪶꪔꪚ /tốp/, ꪋꪱꪚ /chạp/ 

ꪀ c, ch, k ꪠꪰꪀ /phắc/, ꪕꪱꪀ /tạk/ 

ꪥ i ꪨꪱꪥ /lài/, ꪄ꫁ꪮꪥ /khỏi/ 

ꪒ t ꪔꪱꪒ /tát/, ꪫꪸꪒ /việt/ 

ꪣ m ꪎꪱꪣ /xàm/, ꪎꪺꪙ /xuần/ 

ꪙ n ꪙꪮꪙ /non/, ꪹꪜꪸꪙ /pền/ 

ꪉ ng ꪎꪉꪴ /xùng/, ꪝꪸꪉ /piêng/, ꪵꪖꪉ /thành/ 

ꪫ u, o ꪬ꫁ꪱꪫ /hảo/, ꪵꪄ꫁ꪫ /khẻo/, ꪜꪸꪫ /piều/, 

 

2. May mang âm ă và cách sử dụng 

May Phiên âm Tên gọi 

..ꪰ ă May căng | ꪼꪢ ꪀꪰꪉ 

..ꪾ ăm May căm | ꪼꪢ ꪀ ꪾ

..ꪽ ăn May căn| ꪼꪢ ꪀꪽ 

Những từ chứa may căng luôn có một trong các phụ âm cuối: ꪀ, ꪒ, ꪉ. 
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ꪠꪰꪀ 

cắc-cò-phò lỏ phắc  
[rau] 

 
 

 
 

ꪩꪰꪀ  

cắc-cò-lo lỏ lặc 
[trộm] 

ꪄꪰꪒ  

cắt-đo-khò lỏ khắt  
[cài] 
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ꪜꪰꪉ 

cằng-ngo-pò lỏ pằng  
[đền bù] 

 
 

 

ꪈꪾ꪿꪿  

cằm-ngò sáư mài-nưng lỏ ngắm  
[suy nghĩ] 

(Những từ kết thúc bằng vần /ăm/ đều phải 
sử dụng may căm) 

 

ꪄꪾꪚ 

cắp-bò-khò lỏ khắp 
[hát] 

(Những từ kết thúc bằng vần /ăp/ đều phải 
sử dụng may căm và kết thúc bằng phụ âm 

cuối /ꪚ/) 
 

 

 

ꪋ꪿ꪽ 

cằn-cho sáư-mài-nưng lỏ chăn  
[đẹp] 

(Những từ kết thúc bằng vần /ăn/ đều 
phải sử dụng may căn và không có phụ 

âm cuối) 
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ꪩ4. Bài tập 

 Hoàn thành các từ sau đây bằng cách điền vào chỗ trống những ký tự còn thiếu: 

1. ..ꪾ [đằm] đen  

 

2. ꪊꪉ [chắng] mới, vừa mới  

 

3. ꪔꪰ꫁.. [tẳng] dựng  

 

4. ꪎ.. [xắp] đuổi  

 

5. ꪝ.. [păn] nghìn  

 

6. ꪭꪰꪉ [hăng] giàu  

 

7. ..ꪽ [phằn] mơ  
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ꪛꪱꪥ 11 – ꪼꪢ ꪹꪀꪱ, ꪹꪀꪸ, ꪹꪀꪷ 
Bài 11 – Nguyên âm kép 

 

Chữ thái có những âm kép (may) được cấu thành từ 2 may khác: 

 
1.May cau [ꪹ..ꪱ] - vần /au/ 

Kết hợp may cưa phía trước và may ca 
phía sau ta được may cau. Ta viết phụ 
âm đầu ở giữa. 

Ek*a 
càu-khò sáư-mài-xòng lỏ khảu  

[cơm] 
 

 

2. May kê [..] - âm /ê/ 

Kết hợp may cưa phía trước và may kia 
phía trên ta được may kê. Ta viết may cưa 

trước và may kia phía trên phụ âm đầu.  

ꪹꪭ ꪸ

kề-ho lỏ hê  
[chưa] 

 
 

May Tên gọi Phiên âm 

ꪹ..ꪱ May cau | ꪼꪢ ꪹꪀꪱ au 

.. May kê | ꪼꪢ ꪹꪀꪸ ê 

.. May cơ | ꪼꪢ ꪹꪀꪷ ơ 
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ꪹꪄ  

ꪹꪜꪸꪒ 

kết-đò-pò lỏ pết  
[vịt] 

 
 
3. May cơ [..] - âm /ơ/ 

Kết hợp may cưa phía trước và may khít 
phía trên ta được may cơ. Ta viết may 
cưa trước và may khít phía trên phụ âm 
đầu. 

ꪹꪉꪷꪙ 

cờn-no-ngo lỏ ngơn  
[tiền] 

 

 
 

 

 
4. Bài tập 
Điền vào ký tự còn thiếu trong các từ sau: 

1. ꪹ..ꪱ [thảu] già  2. ꪹ..ꪣ [êm] mẹ  

3. ..ꪠꪷꪉ [phởng] ong 4. ..ꪠ.. [phết] cay  

5. ..ꪚ꪿.. [báu] không  6. ꪹꪩꪷꪉ [lơng] thường xuyên  
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ꪛꪱꪥ 12 – ꪶꪔ ꪮꪷ ꪯꪷ 

Bài 12 – Bán âm ꪮ ꪯ 

ꪮ, O đóng vai trò như một phụ âm đầu (trong những từ khi phiên âm ra chữ Việt bắt đầu 
bằng nguyên âm), đồng thời xác định thanh điệu của từ đó. 
Ngoài ra o thấp [ꪮ] còn là một may tương ứng với nguyên âm o. 
1. ꪮ sử dụng làm nguyên âm o 

 

Nếu một từ chứa âm /o/, ngay sau /o/ là phụ âm 
cuối thì ta sử dụng may o. 

ꪙꪮꪙ 

òn-no-no lỏ non  
[ngủ] 

 
 Chú ý: tránh nhầm lẫn 

1. Những từ chỉ có phụ âm đầu và âm o mà không có phụ âm cuối, ta sử dụng may khít  

Ví dụ: ꪄ꪿ꪷ /khó/ nghèo, ꪘ ꪷ /nò/ đủ. (Xem lại bài 3) 

2. (Khi phiên âm bằng chữ Việt) những từ có hai nguyên âm, trong đó, có một 
nguyên âm o thì ta không dùng /ꪮ/ mà sử dụng /ꪫ/  
Ví dụ: ꪘꪱꪫ /nào/ rét, ꪄꪫꪱ /khòa/ (bên) phải 

2. ꪮ, ꪯ đóng vai trò như một phụ âm đầu 

o&aN 
càn-no-ò sáư-mài-nưng lỏ án  

[đọc]  
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EIOM 
kềm-mo-o lỏ êm 

[mẹ] 

 
3. Bài tập 

Điền vào ký tự còn thiếu trong các từ sau: 

1. p*..ꪣ [pỏm] tròn  2. h&.. [hón] không  

3. ꪘ [nó] măng  4. ꪄꪱ..[khào] trắng  

5. ꪙꪱꪉ ꪮ꫁.. [nang ủa] Nàng Ủa  6. ꪜ꪿ꪱ ..ꪙ [pá uồn] Pá Uôn  
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ꪛꪱꪥ 13 – ꪶꪔ ꪫ ꪀꪾꪚ ꪥ 

Bài 13 - Bán âm ꪫ và ꪥ 

Phụ âm vŏ (ꪫ), dŏ (ꪥ) còn được sử dụng như phụ âm cuối đồng thời là nguyên âm trong một 
số từ, như sau: 

1. Phụ âm cuối ꪥ 

Khi ꪥ là phụ âm cuối, nó sẽ mang âm /i/  

F*aJ  

cài-do-phò sáư-mài-xòng lỏ phải  
[vải]  

 
2. Phụ âm cuối ꪫ 

Khi ꪫ là phụ âm cuối, nó sẽ mang âm /o/  

ꪩꪱꪫ  

cào-vo-lo lỏ lao  
[Lào] 

  
 
3. ꪫ có thể sử dụng như nguyên âm 
(Khi phiên âm bằng chữ Việt) một từ có 2 nguyên âm trở lên, mà nguyên âm đầu tiên là 
/u/hoặc /o/ thì trong chữ Thái sẽ được thay thế bằng ꪫ) 

 

ꪫ mang âm o nếu nguyên âm đứng sau 
nó là /a/ hoặc /e/ 

ꪄꪫꪱꪙ 

coàn-vo-no-khò lỏ khoàn  
[rìu] 
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ꪫ mang âm u nếu nguyên âm đứng sau 
nó là các nguyên âm khác /a/, /e/ 

ꪁꪫꪱꪥ  
coài-vo-do-co lỏ quai  

[trâu] 

 
 
3.3 Âm câm ꪥ 
Những từ chữ Thái khi có ꪥ không bị câm (tức là không phát âm). Nhưng khi phiên 
âm một số từ tiếng Việt ta thấy những từ mang âm /uê/, /oe/, /uy/ cần có ꪥ cuối mỗi từ 
cho đúng quy tắc, khi đó ꪥ sẽ không được phát âm. 

ꪹꪭ꫁ꪸꪫꪥ  quề-vo-do-ho sáư-mài-xòng lỏ huệ [Huệ] 

ꪀ꪿ꪫꪲꪥ  quỳ-vo-do-cò sáư-mài-nưng lỏ quý [Quý] 

4. Bài tập 

Điền vào ký tự còn thiếu trong các từ sau: 

1. ..ꪱ.. [lài] nhiều  

 

2. ꪀꪫꪒ [quyết] Quyết  

 

3. ꪀꪷ ꪵꪁ.. [cò que] cây quế  

 

4. ..ꪱꪙ [quàn] quan  

 

5. ꪉ꫁..ꪱ.. [ngoại] quay (mặt)  

  



41 
 

ꪛꪱꪥ 14 – <t Ux X*oN 

Bài 14 – Phụ âm kép 

I. Phụ âm kép 
Tiếng Thái có một số từ dùng phụ âm đôi – ghép. Phụ âm đôi thường thường tổ thấp 
đi với tổ thấp, tổ cao đi với tổ cao. 

Ví dụ: 

ꪁꪨ ꪝꪩ ꪏꪩ ꪜꪨ ꪎꪢ 

Cách đánh vần: 

 ꪎꪢ꪿ꪀꪴ ꪎꪢꪙꪴ  
Kúc-kò-xò-mò = xmúc  
Cùn-no-xò-mò = xmun 

 ꪁꪩꪱꪥ ꪁꪩꪱ  
kap-bo-co-lo = klạp  
ka-co-lo = cala 

1. Ví dụ tổ cao đi với tổ cao 

 

  

Từ ghép đôi Nghĩa Ví dụ 

ꪁꪩꪱꪚ ꪁꪩꪱ Chợp chờn, lơ mơ, mơ màng, 
loáng thoáng, bập bõm 

ꪒꪺ ꪙꪮꪙ ꪁꪩꪱꪚ ꪁꪩꪱ 
ꪉꪲꪙ ꪁꪩꪱꪚ ꪁꪩꪱ 

ꪁꪩꪰꪉ ꪁꪩꪱꪒ Lăng xăng ꪹꪥꪸꪒ ꪁꪩꪰꪉ ꪁꪩꪱꪒ 

ꪁꪩꪳꪒ ꪁ꪿ꪩꪰꪉ Lấc cấc, trâng tráo ꪜꪱꪀ ꪹꪫ꫁ꪱ ꪁꪩꪳꪒ ꪁ꪿ꪩꪰꪉ 
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. 

ꪏꪩꪱꪣ ꪵꪏꪩ Búi cỏ, bụi cỏ ꪏꪩꪱꪣ ꪵꪏꪩ ꪼꪨ ꪙꪾ꫁ ꪙꪮꪉ ꪣꪱ 

ꪝꪩꪱꪣ ꪝꪩꪲꪣ Lem nhem, nham nhở 
ꪼꪡ ꪼꪢ꫁ ꪝꪩꪱꪣ ꪝꪩꪲꪣ 
ꪕꪱ ꪠꪮꪙ ꪝꪩꪱꪣ ꪝꪩꪲꪣ 

ꪛꪩꪚꪴ ꪝꪩꪱꪚ Tiếng uỵch ꪎꪸꪉ ꪶꪩ꫁ꪣ ꪛꪩꪚꪴ ꪝꪩꪱꪚ 

ꪛꪩꪳ꫁ꪀ ꪛꪩꪳ꫁ꪀ Đi huỳnh huỵch ꪵꪩ꪿ꪙ ꪛꪩꪳ꫁ꪀ ꪛꪩꪳ꫁ꪀ 
 

2. Ví dụ tổ thấp đi với tổ thấp 
Từ ghép đôi Nghĩa Ví dụ 

ꪎꪢꪴ꪿ꪀ ꪎꪢꪴꪙ Khó chịu, bứt rứt, nao nao ꪎꪢꪴ꪿ꪀ ꪎꪢꪴꪙ ꪀꪺꪉ ꪻꪊ 

ꪎꪨꪱꪀ ꪶꪎꪨꪉ Mấy khi ꪎꪨꪱꪀ ꪶꪎꪨꪉ ꪹꪭꪱ ꪊ꪿ꪰꪉ ꪝ꫁ꪷ ꪀꪽ 

ꪎꪨꪲꪒ ꪎꪨꪸꪉ Lướt ( bay phóng) ꪚꪲꪙ ꪎꪨꪲꪒ ꪎꪨꪸꪉ ꪹꪕꪸꪉ ꪙ꫁ꪾ 

ꪜꪨꪱꪚ ꪜꪨꪲꪚ Chớp nhoáng ꪹꪥꪸꪒ ꪜꪨꪱꪚ ꪜꪨꪲꪚ ꪹꪮꪱ ꪵꪩ꫁ꪫ 

ꪜꪨ꪿ꪲ ꪜꪨꪷ Nói liến thoắng ꪜꪱꪀ ꪜꪨ꪿ꪲ ꪜꪨꪷ 

ꪹꪮꪨꪀ ꪮꪨ꫁ꪱꪥ Nũng nịu ꪵꪣ ꪿ꪑꪷ ꪹꪥꪸꪒ ꪹꪮꪨꪀ ꪮꪨ꫁ꪱꪥ 

ꪹꪀꪸꪨꪚ Cái ếp ꪄ꫁ꪱꪉ ꪹꪀꪸꪨꪚ ꪩꪱꪥ ꪮꪾ ꪙ꫁ꪮꪥ 

ꪮꪐ꪿ꪳꪀ ꪹꪮꪐꪱ Bứt rứt ꪭ꫁ꪮꪙ ꪮꪐ꪿ꪳꪀ ꪹꪮꪐꪱ 
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II. Luyện tập 

Chép lại và tập đọc bài sau đây: 
 

ꪹꪯꪸꪣ ꪜ꫁ꪱ ꪵꪝꪉ ꪼꪜ ꪎ꫁ꪮꪙ ꪀ꫁ꪮꪉ ꪶꪠꪙ 
. 
  . 
ꪬ꪿ꪱ ꪶꪠꪙ ꪨꪺꪉ ꪏꪩꪱꪒ ꪹꪮ꫁ꪙ, ꪹꪯꪸꪣ ꪜ꫁ꪱ ꪵꪝꪉ ꪐ꫁ꪱꪫ ꪊꪾꪚ ꪹꪮꪱ ꪀꪎꪱ ꪼꪜ ꪎ꫁ꪮꪙ. ꪄ꫁ꪱꪉ ꪹꪀꪸꪨꪚ ꪙ꫁ꪮꪥ 
ꪵꪄꪫꪙ ꪮꪸꪫ ꪡꪰꪒ ꪶꪀꪥ ꪼꪜ ꪵꪁꪕꪚ ꫟. ꪕꪱꪉ ꪼꪜ ꪬꪲ꪿ꪉ ꪋ꫁ꪮꪙ ꪻꪄ꪿ ꪹꪎꪸꪨꪒ, ꪚꪱꪒ ꪔꪲꪙ ꪜ꫁ꪱ ꪵꪝꪉ ꪑ꪿ꪱꪉ 
ꪎꪪ꫁ꪽ, ꪎꪲꪫ ꪢ꪿ꪱꪥ ꪝꪩꪱꪒ ꪶꪩ꫁ꪣ ꪶꪀ꫁ꪙ ꪕ꪿ꪰꪉ ꪔ꪿ꪱꪉ ꪬꪱꪥ. ꪀꪱꪥ ꪶꪕ꪿ꪉ ꪙꪱ, ꪜ꫁ꪱ ꪵꪝꪉ ꪵꪩ ꪹꪬꪸꪙ ꪵꪣ꪿ ꪶꪙ꫁ꪀ 
ꪹꪊ꪿ꪱ ꫜ ꪚꪲꪙ ꪯꪥꪱꪒ ꪼꪜ ꪯꪥꪱꪒ ꪣꪱ, ꪶꪀꪚ ꪄꪸꪒ ꪮꪷ ꪏꪴ꪿ ꪕꪴ꪿ ꪏꪴ꪿ ꪢꪮꪉ… ꪙꪾ꫁ ꪘꪮꪉ ꪵꪒꪉ ꪁꪩꪱꪒ. ꪐꪲ꪿ꪉ 
ꪹꪐ꫁ ꪝꪱ ꪏꪩꪱꪙ ꪼꪨ ꪶꪯꪥꪒ ꫟, ꪹꪯꪸꪣ ꪜ꫁ꪱ ꪵꪝꪉ ꪵꪕꪫ ꪁꪥ꪿ꪰꪉ ꪶꪩꪉ ꪙ꫁ꪾ ꪣꪳ ꫜ ꪄ꪿ꪾ ꪀꪮꪚ ꪀꪎꪱ ꪏꪴ꫁ꪀ ꪭꪲꪣ 
ꪕꪱꪉ ꪻꪔ꫁ ꪏꪾ ꪭꪲꪣ ꪕꪱꪉ ꪹꪘ, ꪩꪾ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪵꪩ ꪎꪰꪉ ꪵꪣ꪿ ꪼꪙ ꪵꪒꪉ ꪜꪲꪒ ꫟ ꪒꪲꪒ ꪶꪁꪋꪒ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪀꪺꪉ ꪀꪎꪱ. ꪜ꫁ꪱ 
ꪉꪲꪙ ꪣ꪿ꪺꪙ ꪭꪳ꫁ꪀ ꫟, ꪜ꫁ꪱ ꪵꪝꪉ ꪈ꪿ꪾ ꪀꪺꪉ ꪻꪊ: ꪵꪣ꪿ ꪼꪙ ꪙꪲ꫁ ꪹꪣ ꪹꪭꪙ ꪀꪴ ꪊꪲꪵ ꪠ꪿ꪱ ꪹꪀꪸ꪿ꪀ ꪹꪥꪸꪒ ꪀ꫁ꪮꪥ, ꪀꪫꪱ 
ꪢꪱꪀ ꪔꪮꪉ ꪬ꪿ꪽ ꪏꪮꪥ ꪯꪑꪮꪥ ꪯꪑ꫁ꪮꪥ ꪻꪬ꫁ ꪝ꪿ꪷ ꪹꪖ꫁ꪱ ꪀꪴ ꪐꪾ꪿ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪨ꫁ꪷ ꪹꪙꪷ! ꪕꪱ ꪏꪳ ꪣꪽ ꪁꪷ꫁ ꪊꪲ꪿ ꪶꪎꪣ ꪻꪊ 
ꪀꪾꪚ ꪬꪺ ꪮꪐꪴ꫁ꪣ ꫟ ꪵꪕ꫁ ꪩꪮꪀ! 
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ꪛꪱꪥ 15 – CVaM {Nb {cb <t ud UM* 

Bài 15 – Phép đếm và can chi lịch Thái 

1. Phép đếm trong tiếng Thái (VN) 

Cho đến hiện tại, trong chữ Thái Việt Nam chưa có kí tự riêng để biểu thị các số đếm tương 
ứng mà chỉ sử dụng phép đếm được thể hiện qua mặt chữ.. Tuy nhiên, trong cộng đồng 
Thái Việt Nam, những từ phép đếm tiến Thái gần như đã không còn được sử dụng. Để từ 
ngữ không bị mai một, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một số phép đếm tiếng Thái 

Phép đếm Cách đọc Tương đương Quy đổi 

ꫜ nưng Một ꫜ = 1 

ꪎꪲꪚ xíp Mười ꪎꪲꪚ = 10 

ꪏꪱꪫ xao Hai mươi ꪏꪱꪫ = 20 

ꪭ꫁ꪮꪥ họi Trăm ꪭ꫁ꪮꪥ ꫜ = 100 

ꪝꪽ păn Nghìn ꪝꪽ ꫜ = 1.000 

ꪢꪳ꪿ꪙ mứn vạn ꪢꪳ꪿ꪙ ꫜ = 10.000 

ꪵꪎꪙ xèn 10 vạn ꪵꪎꪙ ꫜ = 100.000 

ꪩ꫁ꪱꪙ lạn triệu ꪩ꫁ꪱꪙ ꫜ = 1.000.000 

ꪝꪽ ꪩ꫁ꪱꪙ păn lạn tỷ ꪝꪽ ꪩ꫁ꪱꪙ ꫜ = 1 tỷ 
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2. Can chi lịch Thái 

Từ rất lâu rồi người Thái đã có bộ lịch riêng. Đây là một loại nông lịch, khá tương 
đồng với Âm lịch của Trung Hoa. Lịch Thái và âm lịch chênh nhau 6 tháng. Cách tính 
ngày, tháng, năm và giờ giống nhau. Tuy nhiên, lịch Thái có tên gọi can chi riêng, 
Thiên can tiếng Thái còn có ký hiệu. Mặc dù hiện nay, Dương lịch (công lịch) phổ 
biến hơn trong đời sống, nhưng Lịch thái vẫn rất quan trong trong cưới hỏi, ma 
chay, thờ cúng tổ tiên,.. 

2.1 Mười thiên can Thái 

Thiên can Thái TC. Âm lịch 

Cáp – ꪀꪱꪚ Giáp 

Hặp – ꪭꪾꪚ Ất 

Hai – ꪭꪱꪥ Bính 

Mâng – ꪹꪣꪷꪉ Đinh 

Pấc – ꪹꪜꪷ꪿ꪀ Mậu 

Cắt – ꪀꪰꪒ Kỷ 

Khốt – ꪶꪄꪒ Canh 

Huộng – ꪭ꫁ꪺꪉ Tân 

Táu – ꪹꪔ꪿ꪱ Nhâm 

Cá – ꪀ꪿ꪱ 
Quý 
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2.2 Mười hai địa chi Thái 

Địa chi Thái Ký hiệu ĐC. Âm lịch 

Chảư – ꪻꪊ꫁ 
 

Tý 

Pảu – ꪹꪜ꫁ꪱ 
 

Sửu 

Nhi – ꪑꪲ 
 

Dần 

Mẩu – ꪹꪢ꫁ꪱ 
 

Mão 

Xi – ꪎꪲ 
 

Thìn 

Xảư – ꪻꪎ꫁ 
 

Tỵ 

Xngạ ꪏꪉ꫁ꪱ 
 

Ngọ 

Một – ꪶꪣꪒ 
 

Mùi 

Xằn – ꪎꪽ 
 

Thân 

Hậu – ꪹꪭ꫁ꪱ 
 

Dậu 

Mệt – ꪹꪣꪸꪒ 
 

Tuất 

Cạư – ꪻꪁ꫁ 
 

Hợi 
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Lưu ý: Trong tiếng Thái, Tháng 1 (Giêng) còn được gọi là 'bườn chiềng' (ꪹꪚꪙ ꪊꪸꪉ), 
Tháng Hai còn được gọi là 'bườn nhi' (ꪹꪚꪙ ꪑꪲ) 

3. Bài tập 
Anh Bun sinh ngày 20 tháng 2 năm Mậu Dần 1998. Hãy giúp anh ấy viết ngày tháng 
năm sinh của mình bằng chữ Thái theo mẫu sau (không viết bằng số): 

ꪯꪱꪥ ꪚꪴꪙ ꪮꪮꪀ UM* ... {C&, ꪹꪚꪙ ..., ꪜꪲ E[p&c ..., ꪝꪽ – ... – Ec*a ... – Ec*a ... ...  
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ꪛꪱꪥ 16 – CVaM ISN LaG 

Bài 16 – Quam Chiên Lang 

 

Lời mở đầu Ca dao tục ngữ (Quam chiên lang) Thái có câu "Cây không bào không 
nhẵn, người không dạy dỗ không khôn", "Ai nên người nên từ bé, đã không nên 
người đầu bạc trắng cũng không thành người".  
Chú trọng việc giáo dục con cháu nên người, cha ông ta đã luôn truyền dạy cho con 
cháu bằng nhiều câu Quam chiên lang để ai cũng biết được phong tục tập quán, ra 
khỏi bản thì biết được lệ mường.  
Quam chiên lang đã là nền tảng cho giáo dục của người Thái chúng ta biết bao đời. 
Cho đến nay, rất nhiều câu Quam chiên lang vẫn còn nguyên giá trị sâu sắc. Chúng 
tôi xin giới thiệu với các bạn một số câu Quam chiên lang hay và ý nghĩa sau đây: 

1. ꪀꪲꪙ ꪹꪄ꫁ꪱ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪙꪱ - ꪀꪲꪙ ꪜꪱ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪙꪾ꫁ - ꪼꪜ ꪹꪀꪸꪚ ꪠꪰꪀ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ ꪎꪸ ꪼꪭ꪿ - ꪵꪀꪸꪚ ꪼꪁ ꪑꪱ ꪩꪳꪣ 
ꪎꪸ ꪬ꫁ꪺꪥ 

Phiên âm: Kìn khảu nhã lữm nã - Kìn pà nhã lữm nặm - Kếp phắc nhã lữm xìa hay 
- Kếp cãy nhã lữm xìa huổi. 
Dịch nghĩa: Ăn cơm đừng quên ruộng - Ăn cá chớ quên nước - Nhặt rau chớ quên 
nương - Lấy rêu đừng quên suối. 
Ý nghĩa: Răn dạy ta về lòng biết ơn. 
 

 

2. ꪹꪉꪷꪙ ꪎꪲꪚ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪮꪱꪫ - ꪹꪉꪷꪙ ꪏꪱꪫ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ iP ꪿ ꪙ꫁ꪮꪉ 

Phiên âm: Ngỡn xíp báu pền ào - Ngỡn xão báu pền pi nọng 
Dịch nghĩa: Tiền mười không thành chú - Tiền trăm (*) cũng chẳng nên anh em 
Ý nghĩa: Tiền bạc không phải là nền tảng của tình nghĩa. 

 

3. ꪠꪺ ꪭꪰꪀ ꪣꪸ ꪹꪜꪸꪙ ꪤ꫁ꪱꪫ - ꪕ꫁ꪱꪫ ꪭꪰꪀ ꪼꪝ꪿ ꪹꪜꪸꪙ ꪹꪣꪉ 

Phiên âm: Phùa hặc mĩa pền dảo - Tạo hặc pay pền mưỡng 
Dịch nghĩa: Chồng thương vợ nên nhà - Tạo thương dân thì nên mường 
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4. ꪬꪮꪣ ꪀꪽ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪒ ꪴꪥꪱꪀ - ꪊꪱꪀ ꪀꪽ ꪕ꪿ꪱꪙ ꪒꪴ ꪉ꪿ꪱꪥ 
Phiên âm: Hòm cằn tan đù dạk - Chák cằn tan đù ngai 
Dịch nghĩa: Đoàn kết thì người ta khó làm hại - Chia rẽ nhau thì người ta dễ coi 
thường. 

5. ꪹꪉꪷꪙ ꪝꪷ ꪝꪱ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪕꪷ꪿ ꪠꪱ ꪐꪱ ꪀꪫ꫁ꪱꪉ 
Phiên âm: Ngỡn põ pã báu to phà nhà quảng 
Dịch nghĩa: Tiền đầy túi không bằng hiểu biết (thông minh) rộng. 

6. ꪝ꪿ꪲ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪹꪨ꫁ꪱ ꪶꪄꪣ - ꪝ꪿ꪲ ꪙ꫁ꪮꪉ ꪶꪒꪣ ꪹꪙ꪿ꪱ 
 Phiên âm: Pi nọng lảu khồm, pi nọng đồm nau 
Dịch nghĩa: Anh em rượu đắng, anh em mùi thiu 
Ý nghĩa: Anh em phải cùng chịu khổ cực, dù đắng cay thế nào cũng yêu thương nhau. 

7. ꪹꪥꪸꪒ ꪼꪏ ꪻꪬ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪋ꫁ꪱ ꪊꪲ꪿ ꪋ꫁ꪷ ꪊꪉꪴ ꪣ꫁ꪱ ꪻꪬ꫁ ꪠꪴ꫁ ꪨꪰꪀ 
 Phiên âm: Dệt sãy hảư phủ chạ chí chọ chùng mạ hảư phủ lắc 
Dịch nghĩa: Làm thầy cho kẻ ngu dốꪔ sẽ phải dắt ngựa cho người không ngoan. 

8. ꪤꪴ꪿ ꪹꪣꪉ ꪹꪊ꫁ꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪁꪫꪱꪥ ꪹꪖ꪿ꪷꪀ - ꪶꪔ꪿ꪀ ꪹꪣꪉ ꪹꪎ꪿ꪱ ꪹꪜꪸꪙ ꪁꪫꪱꪥ ꪵꪣ꪿ 
 Phiên âm: Dú mưỡng chảu pền quãi thớc - Tốc mưỡng xáu pền quãi me 
Dịch nghĩa: Ở xứ mình là trâu đực - Sang xứ người thành trâu cái 

9. ꫛ ꪣꪲ ꪎꪱꪣ ꪭꪷ꫁ ꪢꪷ꫁ ꪣꪲ ꪎꪱꪣ ꪹꪬꪸ꪿ 
 Phiên âm: Cỗn mĩ xàm họ - Mỏ mĩ xàm hế 
Dịch nghĩa: Người có ba họ - Nồi có ba (tấm) lót 
Giải thích: Người Thái coi trọng cả ba mối quan hệ (họ): anh em họ hàng (ải nọng đẳm 
họ), họ nhà vợ (lũng tà) và họ nhà con gái đi lấy chồng (nhĩng xào). 

10. ꪶꪎꪚ ꪜꪱꪀ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪣꪲ ꪉ꪿ꪱ - ꪶꪬ꪿ꪣ ꪡꪱ ꪩꪺꪉ ꪜꪲ꫁ꪙ ꪹꪚ꪿ꪱ ꪭꪴ꫁ 
 Phiên âm: Xốp pák báu mĩ nga - Hốm phã luỗng pỉn báu hụ  
Dịch nghĩa: Miệng lưỡi không có cành - Đắp chăn ngược cũng chẳng hay 
Giải thích: Hãy cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, bởi vì lời mình nói là suy nghĩ thiện cận 
của bản thân nên đôi khi chẳng biết mình sai. 

Bài tập 
 Viết lại câu Quam chiên lang bạn nghe được bằng chữ Thái: 
 

ꪡꪰꪉ ... ꪹꪜꪸꪒ ... ..., ... ꪁꪫꪱꪣ ... ꪎꪸ ..., ... ... ꪑꪺꪙ ... ... ... 
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Tổng hợp các vần tiếng Thái 

STT Vần chữ Thái Phiên âm Ví dụ 

1 ..ꪱ a ꪜꪱ - pà 

2 ..ꪫꪱ ua, oa ꪉꪺ - ngua 

3 ..ꪺ uô, uâ ꪜꪺ - pùa 

4 ..ꪱꪚ ap ꪬ꪿ꪱꪚ - háp 

5 ..ꪫꪱꪚ oap  

6 ..ꪱꪀ ac, ak pák (nói) 

7 ..ꪫꪱꪀ oac, oak khóak (con quạ) 

8 ..ꪺꪀ uôk, uôc ꪀ꪿ꪺꪀ - quốc 

9 ..ꪱꪥ ai ꪨꪱꪥ - lài 

10 ..ꪫꪱꪥ oai ꪁꪫꪱꪥ - quai 

11 ..ꪺꪥ uôi ꪬ꫁꫁ꪺꪥ - huổi 

12 ..ꪱꪒ at ꪩꪱꪒ - lạt (chợ) 

13 ..ꪫꪱꪒ oat, uat ꪭꪫꪱꪒ - hoạt 

14 ..ꪺꪒ uât, uôt ꪁꪺꪒ - cuột 

15 ..ꪱꪙ an ꪚ꫁ꪱꪙ - bản 

16 ..ꪫꪱꪙ oan ꪄꪫꪱꪙ - khoàn 

17 ..ꪺꪙ uân, uôn ꪣ꪿ꪺꪙ - muôn 
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STT Vần chữ Thái Phiên âm Ví dụ 

18 ..ꪱꪉ ang ꪜꪱꪉ - pàng 

19 ..ꪫꪱꪉ oang, uang ꪀ꫁ꪫꪱꪉ - quảng 

20 ..ꪺꪣ uôm, uâm ꪀꪺꪣ - cuồm 

21 ..ꪱꪣ am ꪎꪱꪣ - xàm 

22 ..ꪫꪱꪣ oam, uam ꪁꪫꪱꪣ - quam 

23 ..ꪺꪉ uâng, uông ꪩꪺꪉ - luông 

24 ..ꪱꪫ ao ꪩꪱꪫ - Lao 

25 ꪹ..ꪱ au, âu ꪹꪨ꫁ꪱ - lảu 

26 ꪼ.. ay, ây ꪼꪡ - phay 

27 ꪻ.. aư ꪻꪊ - chàư 

28 ..ꪷ o ꪩꪷ - Lo 

29 ..ꪮꪚ op ꪔꪮꪚ - tóp 

30 ..ꪮꪀ oc, ok ꪚꪮꪀ - bók 

31 ..ꪮꪥ oi ꪙ꫁ꪮꪥ - nọi 

32 ..ꪮꪒ ot ꪜꪮꪒ - pót 

33 ..ꪮꪙ on ꪙꪮꪙ - non 

34 ..ꪮꪉ ong ꪄꪮꪉ - khòng 

35 ..ꪮꪣ om ꪠꪮꪣ - phòm 
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STT Vần chữ Thái Phiên âm Ví dụ 

36 ꪵ.. e ꪵꪏ - múa 

37 ꪵ..ꪚ ep ꪵꪠꪚ - phép 

38 ꪵ..ꪀ ek, ach ꪵꪚꪀ - bék (vác), ꪵꪖ꪿ꪀ - thách 

39 ꪵ..ꪫꪀ] oek ꪵꪔ꪿ ꪵꪅꪫꪀ - té khọek 

40 ꪵ..ꪒ et ꪵꪜꪒ - pét 

41 ꪵ..ꪣ em ꪵꪔ꫁ꪣ - tẻm 

42 ꪵ..ꪙ en ꪵꪎꪙ - xèn 

43 ꪵ..ꪉ eng, anh ꪵꪒꪉ - đèng, ꪵꪖꪉ - thèng (Mường Thanh) 

44 ꪵ..ꪫ eo ꪵꪄ꫁ꪫ - khẻo 

45 ꪵ..ꪫꪥ oe ꪵꪅꪫꪥ - khoe 

46 ꪹ.. ưa ꪹꪣ - mưa 

47 ꪹ..ꪚ ươp ꪹꪀꪚ - cướp 

48 ꪹ..ꪀ ươc, ươk ꪹꪉꪀ - tồ ngựak, ꪹꪀ꪿ꪀ - cước 

49 ꪹ..ꪒ ươt ꪹꪩꪒ - lượt 

50 ꪹ..ꪥ ươi ꪹꪘ꪿ꪥ - nưới 

51 ꪹ..ꪣ ươm ꪹꪨ꫁ꪣ - lưởm 

52 ꪹ..ꪙ ươn ꪹꪥ꫁ꪙ - dượn 

53 ꪹ..ꪉ ương ꪹꪨꪉ - lường 
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STT Vần chữ Thái Phiên âm Ví dụ 

54 ꪶ..ꪥ ôi ꪶꪒꪥ - đồi 

55 ꪶ..ꪚ ôp ꪶꪎꪚ - xốp 

56 ꪶ..ꪀ ôk, ôc ꪶꪁꪀ - cộk, ꪶꪙ꫁ꪀ - nộc 

57 ꪶ..ꪒ ôt ꪶꪩꪒ - lột 

58 ꪶ..ꪣ ôm ꪶꪉꪣ - ngôm 

59 ꪶ..ꪙ ôn ꪶꪬꪙ - hồn 

60 ꪶ..ꪉ ông ꪶꪜꪉ - pồng 

61 ..ꪲꪲ i ꪜꪲ - pì 

62 ..ꪲꪚ ip ꪊꪲꪚ - chíp 

63 ..ꪲꪀ ich, ik ꪝ꫁ꪲꪲꪀ - pịch; ꪜꪲꪲꪀ - pík 

64 ..ꪲꪲꪒ it ꪠꪲꪲꪒ - phít 

65 ..ꪲꪲꪣ im ꪖꪲꪲ꫁ꪣ - thỉm 

66 ..ꪲꪲꪙ in ꪒꪲꪲꪙ - đìn 

67 ..ꪲꪲꪉ ing, inh ꪑꪲꪲꪉ - nhinh 

68 ..ꪫꪲꪲꪉ uynh ꪁ꪿ꪫꪲꪲꪉ - quynh 

69 ..ꪲꪲꪫ iu ꪄꪲꪲꪫ - khìu 

70 ..ꪫꪲꪲꪥ uy ꪬꪫꪲꪲꪥ - hùy 

71 ..ꪸ ia ꪊꪸ꫁ - chỉa 
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STT Vần chữ Thái Phiên âm Ví dụ 

72 ..ꪸꪚ iêp ꪩꪸꪚ - liệp 

73 ..ꪸꪀ iak, iêc ꪫꪸꪀ - viạk 

74 ..ꪸꪒ iêt ꪄꪸꪒ - khiết 

75 ..ꪫꪸꪥ uya ꪅꪫꪸꪥ - khuya 

76 ..ꪸꪣ iêm ꪬꪸꪣ - hiềm 

77 ..ꪸꪙ iên ꪜꪸ꪿ꪙ - piến 

78 ..ꪫꪸꪙ uyên ꪀꪫꪸꪙ - quyền 

79 ..ꪸꪉ iêng ꪠꪸꪉ - phiềng 

80 ..ꪸꪫ iêu ꪜꪸꪫ - piêu 

81 .. ꪴ u ꪜ ꪴ- pù 

82 ..ꪚꪴ up ꪔꪴꪚ - túp 

83 ..ꪀꪴ uk, uc ꪜꪀꪴ - púc; ꪩꪀꪴ - lụk 

84 ..ꪒꪴ ut ꪀꪒꪴ - cút 

85 ..ꪣꪴ um ꪜꪣꪴ - pùm 

86 ..ꪙꪴ un ꪚꪙꪴ - bùn (phúc) 

87 ..ꪉꪴ ung ꪎꪉꪴ - xùng 

88 ..ꪥꪴ ui ꪯꪥꪴ - ui 

89 ..ꪳ ư ꪣꪳ - mư 
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STT Vần chữ Thái Phiên âm Ví dụ 

90 ..ꪳꪥ ưi  

91 ..ꪳꪚ ưp ꪩꪳꪚ - lựp 

92 ..ꪳꪀ ưk, ưk ꪖꪳꪀ - thứk 

93 ..ꪳꪒ ưt ꪮꪳꪒ - ứt 

94 ..ꪳꪣ ưm ꪔꪳ꪿ꪣ - tứm 

95 ..ꪳꪙ ưn ꪥꪳꪙ - dưn 

96 ..ꪳꪉ ưng ꪑꪳ꪿ꪉ - nhưng 

97 ..ꪳꪫ ưu ꪬꪳꪫ - hừu 

98 ..ꪾ ăm ꪈꪾ꪿ - ngắm 

99 ..ꪽ ăn ꪋ꪿ꪽ - chăn 

100 ..ꪾꪚ ăp ꪄꪾꪚ - khắp 

101 ..ꪰꪉ ăng ꪜꪰꪉ - pằng 

102 ..ꪰꪀ ăc ꪩꪰꪀ - lặc, ꪠꪰꪀ - phắc 

103 ..ꪰꪒ ăt ꪄꪰꪒ - khắt 
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BAN QUẢN TRỊ LỊCH SỬ VĂN HÓA DÂN TỘC THÁI 
HCT TEAM 

 
     Tailingo là một chương trình tự học chữ dân tộc Thái với phương pháp hoàn toàn 
mới, hướng người học chủ động, linh hoạt khi học chữ Thái. 

Tailingo ứng dụng đồng thời nhiều phương thức kết hợp nhằm hỗ trợ người học tốt 
nhất, bao gồm: Ứng dụng trên điện thoại, Website tự học online, Học thông qua video 
trên mạng xã hội và Tài liệu đi kèm. 

Tài liệu đi kèm này chỉ dùng để hỗ trợ người học trong quá trình học bằng các phương 
thức nêu trước đó. Vì vậy, để đảm bảo chất lượng học tập, chúng tôi khuyến khích 
người dùng cài đặt Ứng dụng và theo dõi bài học trên Website và Video trên mạng xã 
hội (Youtube, Facebook). 

_________________________________________________ 
 

NHÓM BIÊN TẬP 

Cố vấn ngôn ngữ:     Sầm Công Danh 
Biên soạn:   Lò Văn Tuyến 

Sầm Công Danh  
Lò Văn Tuyên 

Giọng đọc: Lò Thị Oanh 
Lò Văn Tuyến 
Ngần Văn Cương 

Biên tập nội dung: Lò Văn Tuyên 
_________________________________________________ 

LỜI NHẮN GỬI 

     Chúng tôi vọng tài liệu có thể giúp cho người học tiếp cận với chữ Thái một cách 
nhanh và hiệu quả. Trong quá trình biên soạn, khó tránh khỏi những chỗ có thể còn 
chưa được phù hợp, kính mong người học sẽ đóng góp ý kiến để chúng tôi hoàn thiện 
hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn! 


